
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ~ પદ્ય સાહિત્ય તરફની રાિ ~ 

સલુતાન સ િંહ 

મેહ ાણા  – ૩૮૪૦૦૨ 
મોબાઈલ  – ૯૯૦૪૧૮૫૦૦૭ 
kavygoshthi@gmail.com 

http://kavygoshthiblog.wordpress.com/ 



 

 

કવિતા એ મકુ્ત સિેંદનોનુ ંિહતે ુ ંઝરણુ ંછે... 

 

આજે ત્રણ અંકની સફળ રજૂઆત બાદ ડીસેમ્બર મહહનાના ચોથા અંકની પ્રસ્તાિના લખતી 
િખતે મારા મનમા ંજે આનદં છે એને દર્ાાિિો કદાચ ર્બ્દોમા ંઅર્ક્ય છે. એવુ ંએટલે કહીર્ કે 
આના પર કાવ્ય લખિાનો પ્રયાસ મેં કયો નથી. અત્યારે જાણે છ મહહના પહલેાનો એ હદિસ મારી 
આંખો સામે છે જયારે, પોતાનુ ંકઈક કરિાનો મનમા ંઉદભિેલો વિચાર આજે કાવ્યગોષ્ઠી સામવયક 
સ્િરૂપે આપની સમક્ષ છે. વિચાર મારો હતો પણ એમા ંઘણા લોકોનો સહકાર મને મળ્યો છે. જેમા ં
ખાસ કરીને અમારા િાચકોનો સાથ અમારા માટે પીઠબળ સિરૂપ રહ્યો છે. મને યાદ છે ત્યા ંસધુી 
પીડીએફ વિષે તો જાણ નથી પણ પ્રતીલીપીમા ંકાવ્યગોષ્ઠી સામવયકનો પ્રથમ અંક માડં ૨૧ જણાએ 
જ િાચં્યો હતો જયારે બીજો અને ત્રીજો અંક ૩૦૦ લોકોથી િધ ુલોકો સધુી પહોચી ર્ક્યો છે.    

 

 અમારો ચોથો અંક એિા સમયે રજુ થઇ રહ્યો છે જયારેં ૨૦૧૬ન ુિષા પડખુ ંફેરિીને જુના સર્જનોને 
સાથે લઇ કદાચ પોઢી જિાનુ ંછે અને ૨૦૧૭ન ુનવુ ંિષા ઘણા નિા સર્જનોને સાહહત્યમા ંસમાિી લેિા માટે 
તૈયાર થઈને બારણે ટકોરા કરત ુઉભુ ં છે. િષોથી સાહહત્યના કે્ષત્રમા ંએક પ્રશ્ન ઉદભિતો રહ્યો છે કે કયા 
સર્જનને સાહહત્યમા ંસમાિી ર્કાય અને કયા સર્જનોને સાહહત્યની દ્રષ્ટીએ સર્જન ઘણી ર્કાય. અથિા કયા 
સર્જકોને કવિ કે લેખકની હરોળમા ંઘણી ર્કાય. જો કે અત્યાર સધુી એનો સપંણૂા સ્િતતં્ર જિાબ મળી ર્ક્યો 
નથી. ઘણા લોકોએ એને માપિા માટે અલગ અલગ માપદંડો મકૂી દેિામા ંઆવ્યા છે. આ બધા મીટરોમાથંી 
પસાર થતા થતા કદાચ કા’તો સર્જક હારી જાય છે. કા’તો એમનુ ંસર્જન યોગ્ય િાચક િગા સધુી પહોચી ર્કતુ ં
જ નથી. અને આિા સર્જનના િાચકિગા સધુી ન પહોચી ર્કિાના કારણે ઘણુ ંસર્જન ચોપડાના અને નોટબકુના 
પાને દમ તોઅડતુ ંહોય છે. પદ્ય સર્જનમા ંઆ આંકડો મોટો જોિા મળે છે. ઘણા આિા વમટર અને માપદંડોના 
જાણકાર લોકો નાના ઉગતા સર્જકોના સર્જન ને મીટરોના માયાજાળમા ંઉલજાિી નષ્ટ કરી દેતા હોય છે. એિા 
સર્જકોને પણ જાણકાર લોકો સાથે રાખી નવુ ંર્ીખિા માટે પ્રોત્સાહન મળે એિા આર્ય સાથે કાવ્યગોષ્ઠી ઈ-
સામવયક અસ્સ્તત્િમા ંઆવ્્ુ ંહત ુ.ં અને આ જ આર્ય સાથે અમે હિે િધ ુઆગળ િધિા ઈચ્છીએ છીએ...      

 

 નિા સર્જકો માટે કાવ્યગોષ્ઠી સામાવયક હમેર્ા મદદરૂપ થિા તત્પર છે. અમારો હતે ુપદ્ય સાહહત્યની 
એક નિી રાહ બનાિિાનો છે જયા ંમાત્ર સર્જનને પ્રોત્સાહન મળે... 
 

 

 

~ સલુતાન વસિંહ ‘જીિન’ 
 [ સપંાદક ] 



 

 

 

   ગજુરાતી ભાષામાાં પદ્ય સાહિત્ય સાચા અર્થમાાં જીવાંત અને અવવરતપણે ધબકત ુાં 
રિ ેતે માટે અત્યારે સોશીયલ મીડીયાનાાં ઉપયોગ વડે પણ ઘણા પ્રયાસો ર્ઈ રહ્યા છે 
જેમાાં અત્યારે અમારુાં વોટ્સએપ પર 'કાવ્ય ગોષ્ટટ' નામર્ી એક પદ્ય સાહિત્યન ેલાગત ુાં 
ગપૃ ચાલી રહ્ય ુ છે. નવોહિત કવવઓ અન ેભાવકો આ ગ્રપુમાાં સામેલ ર્ઈ શકે છો.. 
વવસ્તતૃ માહિતી મેળવવા માટે આપ નીચનેા ‘Web Adress’ પર સાંપકથ કરી શકો છો.  
 

Contacts :- 
+૯૧-૯૯૦૪૧૮૫૦૦૭ 

kavygoshthi@gmail.com 

http://kavygoshthiblog.wordpress.com 

 
 
 
 
 

 
 

કવવ અને બધા જ સિકાર આપનાર વડીલો, વમત્રો અને ભાવકોનાાં અમે િરિાંમેશ 
ઋણી છીએ. ખાસ કરીને સામવયકના વાચકવગથના અમે હિલર્ી આભારી છીએ. 
અમારી ટીમ સિાય આંતહરક કે બાહ્ય સાર્ સિકાર આપનાર ઉતમ સર્જકોની 

આભારી રિશેે. 
 

કાવ્ય ગોષ્ટટ ટીમ . 
 



 

 

અનકુ્રમણીકા 
 

 સલુતાન સ િંહ ‘જીવન’ 

 રેખા પટેલ ‘સવનોદિની’ 

 શીતલ ગઢવી ‘શગ’ 

 લતા  ોની કનગુા 

 નરેશ જાધવ ‘જાન’ 

 રેખા  ોલકંી ‘તષૃ્ણા’ 

  ગંી અખખલ ‘અખો’ 

 દહરેન  ોરઠીયા 

 પ્રીસત ભટ્ટ ‘પ્રીત’ 

 સવનોિ માણેક ‘ચાતક’ 

 આકાકં્ષા ચૌહાણ ‘પ્રકૃસત’ 

 ખચિંતન મહતેા ‘અલાપ’ 

 અન્ય  ર્જક [ વ્રજેશ િવે & પાબારી નીતલ & જસતન પચંાલ ] 

અન્ય કાયય :- 

 રેખા  ોલકંી – ખચત્ર  ર્જન 

 ઉવીશ  વાણી – શબ્િ  ર્જન 

 ગૌતમ પરમાર –  દહયારંુ  ર્જન 

સવશેષ :- 

 રેખા પટેલ – ફાસ્ટટે્રક ઇન્ટરવ્ુ ં

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

તિતિરનો સઘળો િેલ કાઢીને, 

અજવાળાાંનો શણગાર સજીને, 

નાહી-ધોઈને એ િો ચાલી, 
આ િજાની તનિનવી નદી. 

દદવાકરના દદવોિિ દીવાઓ સહ, 

ઉિળકાભેર સલલલ ઉછાડિી નદી. 

-"પ્રકૃતિ" આકાાંક્ષા 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
રેખા વિનોદ પટેલ ‘વિનોદદની’ 
જન્મ તારીખ : ૧૩-૧૦  
જન્મ સ્થળ : િાલિોડ (જીલ્લો આણદં)  
ઉછેર : ભાદરણ ( જીલ્લો આણદં)  
વિક્ષણ : બીએસસી , કેમેસ્રી  
લેખન વસિાય : િાચંનનો િોખ નાનપણથી હતો જે ધીરેધીરે 
લેખનમા ંફેરિાઈ રહ્યો છે. આ વસિાય સગંીત અને ફરિાનો 
ખબુજ િોખ છે. ખાસ કરીને કુદરતના ખોળામા ંઆળોટવુ ંઅને 
કેમેરામા ંબધુ ંકેપ્ચર કરવુ ંમારંુ પેિન છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

૧. ગઝલ એટલે શુ?ં આ ફક્ત આપના મતંવ્ય પરુતો સિાલ છે. કારણકે એની વ્યખ્યાઓ ઘણા દદગ્ગગ્ગઝ 
લોકો કરી ચકુ્યા છે.  
જિાબ :- મારા માટે ગઝલ એટલે પહલેી નજરે મનના ભાિ અને લાગણીઓને મીટરના નક્કી કરેલા 
બધંનને ધ્યાનમા ંરાખી નદીની જેમ ધીર ગભંીર પણે પ્રસ્તતુ કરિી.... છતા ંસાચુ ંકહું તો મને મનમા ં
ઉઠતા ભાિોને ઝરણાની જેમ અવિરત પણે બધંનમકુ્ત િહતેા કરિા માટે અછાદંસ અને કવિતાઓ િધ ુ
વપ્રય છે.  
  

૨. આજના સમય પર સોશ્યલ મીદડયા પર વિકસતો ગઝલનો વ્યાપ ગઝલ માટે ઉપયોગી કે હાનીકારક? 
આપ કઈ કહિેો... 
જિાબ :- આ બાબતે બધા કરતા કદાચ મારંુ મતંવ્ય અલગ હોઈ િકે. કારણ મારી પ્રગવત સોશ્યલ 
મીદડયાને કારણે ઝડપી બની છે. અહી દિયેટીિીટી માટે અનેક રાહ ખલુ્લા જોિા મળિે. ક્યારેક મનની 
છુપી ભાિનાઓ વ્યક્ત કરિા કે ક્યારે સમય પસાર કરિા કે પછી દેખાદેખી અહી લખિાની િરૂઆત 
થતી હોય છે. આ બધામા ંસાચી ગઝલ બહ ુઓછા લખી જાણે છે. જયા ંસધુી માપ મીટર ના ંજળિાય તયા ં
સધુી તેને ગઝલ કહિેી નદહ. આમ કરિાથી ભવિષ્યમા ંગઝલ ના મળૂ સ્િરૂપને ખોરિાઈ જિાનો ડર 
લાગે છે. . પરત ુ ંએનો અથથ એ પણ નથી કે મનના ભાિોને રોકી રાખિા. તેને રચના કે કવિતાના 
લેબલ હઠેળ પ્રસ્તતુ કરી િકાય છે. 
 

૩. આપ ક્યારથી લખો છો? એટલે કે કેટલકુ પ્રદાન આપે અતયાર સધુી સાદહતય કે્ષત્રમા ંઆપ્્ુ ં છે...? 
અતયારે માત્ર સાદહતયને ધ્યાનમા ંલઇને જ જિાબ આપજો.  
જિાબ :- હું ૨૫ િર્થથી અમેદરકામા ંરહું છંુ. બે દીકરીઓ "નીલલમા" અને "વિખા" ના ંસપંણૂથ ઉછેર પછી 
ખાલી પડલેા સમયને પરુાિા મેં લેખનમા ંઝપંલાવ્્ુ.ં લેખનનો મારો ખરો અધ્યાય છેલ્લા ૬ િર્થથી િરુ 
થયો છે. િરૂઆત ફેસબકુના માધ્યમ દ્વારા કરી હતી. કવિઆઓ થી િરુ કરેલી સફરમા ંઆજે ગીત ગઝલ 
અછાદંસ, અલગ અલગ વિર્યો ઉપર આટીકલ્સ, કટાર લેખન, િાતાથઓ અને નોિેલ લખુ ંછંુ. બધજુ જાતે 
િીખી છંુ તેનો ગિથ છે. મારી ત્રીજી લખેલી િાતાથ "ખરો ગહૃ પ્રિેિ" ને લચત્રલેખામા ંસ્થાન મળ્ુ ંપછી મને 
મારામા ંવિશ્વાસ બેસતો ગયો. આિરે બે િર્થ ગજુરાતી "ફીલલિંગ્ગસ મેગેઝીનમા"ં અમેદરકાની આજકાલ કોલમ 
લખતી હતી. તયાર બાદ ગજુરાતના અગ્રણી મેગેઝીન માનુ ંએક "અલભયાન" મા ંઅમેદરકાના ખતખબર 
િીકલી કોલમ લખતી રહી. આ સાથે હિે દદવ્યભાસ્કર ઓન લાઈનમા ંદરપોટથર ન્્ઝુમા ંઅમેદરકાના ન્્ઝુ 
લખુ ંછંુ. 
 
મારી ગમતી પ્રવવૃિ એટલે િાતાથ લેખન... જેમા ંઆગળ િધી ગરુ્જર પબ્લીકેિન સાથે "ટહકુાનો આકાર" 
અને ગ્રીડસના ંનેજા હઠેળ પાશ્વથ પબ્લીકેિન માથંી "લીટલ ડ્રીમ્સ" આમ બે ટંુકી િાતાથઓના પસુ્તકો બહાર 
પાડયા. તયાર બાદ તેમનીજ સાથે "લાગણીઓ ચિિાત" નિલકથા બહાર પાડી છે.  



 

 

આ વસિાય અમેદરકા, કેનેડા મા ંઅમકુ મેગેઝીનમા ંમારા લેખ કવિતાઓ અને ગઝલો પ્રગટ થતી રહ ેછે. 
આ સાથે હ્યસુ્ટનના સદહયારા સર્જન ગ્રપુ સાથે જોડાઈ ચાર પસુ્તકો ઓન લાઈન મકુ્યા છે. 

 

૪. ગઝલ પર થઈ રહલેા વિિાદ કે "હિે કોઈ ગજાના ગઝલકાર રહ્યા નથી ગઝલ જાણે કે વિધિા બની 
રહી છે...".  આપ આ િાત સાથે કેટલા સહમત છો અને નથી તો કેમ?  
જિાબ :- ના ંહું જરાય સમંત નથી. આપણે કોણ ગજુરાતની વિરમોર સમાન સસં્કૃવતને વિધિા કે સધિા 
કહનેાર. કલા ક્યારેય મરતી નથી. હા સમય પ્રમાણે તેનુ ંસ્િરૂપ બદલાઈ જાય છે. એનો અથથ એ નથી કે 
આપણે તેનુ ંઅસ્સ્તતિ હલાિી નાખીએ. પહલેાના ંસમયના કવિઓ ગઝલકારો અલગ હતા તેમની રચનાઓ 
તે સમયને આધાદરત હતી. હા કદાચ ચોક્કસાઈ િધ ુહિે. પરતુ ંલાગણીઓ તયારે પણ હતી આજે પણ છે. 
આજકાલ િધ ુપડતી લખાતી ગઝલોના ઢગલામંાથંી કેટલીક અલગ તારિીએ તો સરખામણીમા ંપહલેાના 
જેટલી સુદંર રચનાઓ મળી જિે. નિા ઉભરતા ગઝલકારો અનીલ ચાિડા, સજુંિાલા, પારુલ ખખ્ખર, 
લક્ષ્મીબેન ડોબરીઆ, આવસફ ખાન, વમલલન્દ ગઢિી, ગૌરાગં ઠાકર જેિા કેટલાય સારા ગઝલકારો આિાજ 
ઢગલામંાથંી નોખા પાડી િકાય. બસ તેમને માન થી જોિાની અને સ્થાન આપિાની જરૂર છે. જો આમ 
નદહ થાય તો આિનારા ઈવતહાસ માથંી તેમની ખોરિાઈ જિાની બીક રહિેે. પછી એજ ગાણા ંિરુ થિે. 
ગઝલ ખોિાઈ રહી છે.  
 

૫ .‘છંદ િગરની કવિતા એ સાદહતયમા ંનથી ગણાતી’ આ પ્રકારના વિિાદોમા ંઆપ શુ ંકહિેો ... ? 

જિાબ :- આ વિરે્ મારો આિોિ કાયમનો છે. જેમણે દોડતા ંિીખી લીધુ ંછે તેઓએ પણ ક્યારેક તો પાપા 
પગલી માડંી જ હિે. તો શુ ંકામ આજે ચાલતા િીખનારના પગમા ંરોડા ંલગાિે છે. હું ગઝલના બધા 
બધંનો સ્િીકારંુ છંુ. પણ કવિતા મનના ભાિોને લઇ લયમા ંરૂમઝુમતી ચાલે તેમાજ માનુ ંછંુ. 
 
 

૬. આપની સાદહતય કે્ષત્રમા ંઅતયાર સધુીની સફર વિરે્ થોડુક જણાિિો.  
જિાબ :- મારી સાદહતયની સફર એટલે મારામાથંી નિી પ્રગટેલી હું. મારંુ આગવુ ંઅસ્સ્તતિ, જે બહ ુમઝેદાર 
રહ્યુ ંછે. આ સફરમા ંિરૂઆતથી લઇ આજ સધુી ફેસબકુના ગણ્યાગાઠંયા વમત્રોના સાથ સાથે મારા પવત 
વિનોદનો આજ સધુી એકધાયો સાથ મળયો છે. જેમના કારણે હું અહી સધુી આિી િકી છંુ તેમને મેં મારા 
ઉપનામથી મારી સફરમા ંસમાિી લીધા છે. વિનોદના નામે જ મારંુ ઉપનામ " વિનોદદની"   
 

૭. આમ ગઝલ માટે િબ્દો િધ ુમહતિના છે પણ આપના મતે ગઝલ માટે સૌથી ઉપયોગી તતિ શુ ંછે?  
જિાબ :- સાચી લાગણીઓ, ભાિ અને ખાસ તો ગઝલને સપંણૂથ જીિતં કરિાનુ ંગાડંપણ સાથે તેનુ ંમીટર 
માપ. 
 

૮. હાલમા ંGLFમા ંએક િાક્ય એવુ ંહત ુ ંકે સાદહતયકારો સાદહતયમાથંી પોતાની આજીવિકા માડં રળી િકતા 
હોય છે. એ સપંણૂથ સાદહતયના આધારે નથી ગજુરાન કરી િકતા’ આમા ંતમે શુ ંમાનો છો.  



 

 

જિાબ :- સાિ સાચી િાત છે. આજની મોંધિારીમા ંલેખનને સાદહતયને જોઈતુ ંિળતર મળતુ ંનથી. એ 
આધારે આ િાતને નકારી િકાય નદહ. િધ ુપડતા સાદહતય સર્જનને કારણે મોટાભાગના મેગેઝીન અને 
ન્્ઝુપેપસથ િાળાને ફ્રી લેખકો પણ આસાનીથી મળી જાય છે. આથી ખરેખર આજીવિકા માટે લખનાર માટે 
પગાર કપાયાનો અનભુિ થાય છે.  
 

૯. કોઈ ચોક્કસ પ્રસગં જેને આપના જીિનમા ંકવિતિને જીિતં ક્ુું...? 
જિાબ :- અમેરીકામા ંહાઉસ િાઈફ માટે બાળકો મોટા થઇ જતા ખાસ કામ કે જિાબદારી નથી હોતી. 
આિા સમયે િોખને જીિતં કરિો જરૂરી બને છે. 
 

૧૦. કાવ્યગોષ્ઠી સામવયક અંગે આપ શુ ંકહિેો...? 
જિાબ :- ઉગતા કવિઓને આિરો આપનાર એક છત કહી િકંુ છંુ. આિા રાખુ ં કે ઉિરો ઉિર 
પ્રગવત મળતી રહ.ે 
 

૧૧. આપને કાવ્યગોષ્ઠી સામાવયક સાથે રહીને કેિો અનભુિ થયો? 
જિાબ :- ખબુજ સરસ રહ્યો છે. આજની જનરેિન સાથે કામ કરવુ ંમને પહલેેથી િધ ુપસદં છે. વનરાલભમાની 
અને સ્પષ્ટ િક્તા હોય છે. 
 

૧૨. કાવ્યગોષ્ઠીના િાચંકોને આપ શુ ંકહિેો.? આપનો સદેંિ. 
જિાબ :- સદાય પ્રગતીના સોપાન સર કરતા રહો. કાદિ જોિાને બદલે તેમા ંખીલેલા કમળ પર ધ્યાન 
કેન્દ્ન્િત કરવુ ંએજ ડહાપણ છે...  
 
[ અપ્રતયક્ષ સિંાદના અંિો – રેખા બેન પટેલ ‘વિનોદદની’ અને સલુતાન વસિંહ ‘જીિન’ ] 
 

સપંકથસતુ્રો 
રેખાબેન પટેલ - http://vinodini13.wordpress.com/   

સલુતાન વસિંહ - http://vichaarvrund.wordpress.com/ 

 

 


